
Ekstraordinær generalforsamling DFLJ 
 
Den 08.09.2017 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen Danske Fødevare- og 
Landbrugsjournalister på Arlas Innovationscenter i Skejby. Der var 18 deltagere til mødet samt to afbud.  
 
Dagsordenen var som følger:  
 
1. Valg af stemmetællere og dirigent. 
Gudrun Andreassen vælges som dirigent for mødet.  
Hanne Gregersen og Erik Poulsen vælges som stemmetællere.  
Den ekstraordinære generalforsamling betegnes som værende lovlig af dirigenten, og samtlige fremmødte 
tælles som værende medlem. 
2. Valg af protokolfører. 
Rasmus Willesen vælges.  
Indført punkt om fuldmagter af dirigenten:  
Jørgen Lund Christiansen (JLC) og Aage Krogsdam er for fuldmagter, udelukkende hvis det er én fuldmagt 
pr. medlem.  
En beslutning tages i dag med henblik på at indsætte i vedtægterne.  
Rasmus Dalsgaards pointe på mail til Frederik fremføres.  
Til dagens generalforsamling kan der stemmes med én fuldmagt pr. medlem. At få stemmeberettigelse ved 
hjælp af fuldmagter skrevet ind i vedtægterne bliver bestyrelsens arbejde.  
3. Formanden redegør for forløbet efter generalforsamling i Hirtshals 
Blev gjort. Ingen kommentarer, redegørelsen blev taget til efterretning.  
4. Valg af formand frem til næste ordinære GF (Konstitueret formand Frederik Thalbitzer opstiller) 
Det vedtages, at der stemmes med håndsoprækning.  
Frederik Thalbitzer bliver enstemmigt valgt ind.  
5. Bestyrelsen ønsker GF’s opbakning til at fortsætte. 
Bestyrelsen vælges enstemmigt.  
6. Valg af (afhængig af udfaldet af pkt 5) 
- 
a. Hvis bestyrelsen ikke får GF’s opbakning er alle på valg – to for et år, to for to år og to for 
tre år 
- 
b. Hvis bestyrelsen får GF’s opbakning til at fortsætte vælges: 
i. ét nyt bestyrelsesmedlem frem til næste ordinære GF 
Bestyrelsen fremsætter forslag om Karsten Himmelstrup.  
Der er ingen andre forslag, og Karsten Himmelstrup vælges enstemmigt.  
ii. ét bestyrelsesmedlem for tre år (Per Henrik Hansen genopstiller) 
Per Henrik Hansen vælges enstemmigt.  
iii. to suppleanter frem til næste generalforsamling 
Bestyrelsen har to forslag: Stig Oddershede fra DLF og Søren Mohr fra Daka. Begge har sagt ja til at blive 
opstillet. De to suppleanter vælges, eftersom ingen andre bliver opstillet.  
Indført punkt om Aage Krogsdam som revisor-suppleant tilbage fra generalforsamlingen i Hirtshals.  
Aage Krogsdam vil have bekræftet sit mandat. Han blev enstemmigt valgt som revisor-suppleant.  
7. Indkomne forslag. 
Ingen forslag.  
8. Eventuelt. Herunder orientering om hvordan det går med planlægning af IFAJ 2020 kongressen i 
Danmark. 



 

IFAJ 2020-kongressen ved Per Henrik Clausen:  

Efter forslag fra bl.a. JLC, Gunner Buck og Aage Krogsdam, bliver der efter oplægget lagt op til en enkelt 

kongresdag mere, bl.a. med flere busture.  

Oplæg til medlemsundersøgelse hos DFLJ  

Fremlæggelse af medlemsmøde, spørgeskema samt rundringning. 

Fremlæggelse af fremtidigt medlemsmøde med Cavling-vinder bag Gyllegate.  

Fremlæggelse af møde om Gambiaprojektet den 27/9 under overskriften ”Nytter Ulandshjælp” 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt.  


